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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E COMBATE AO ASSÉDIO 
MORAL DO TRT6 – CECAM – EXERCÍCIO 2021 

07 de maio de 2021, sexta-feira, às 9h 
 

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um (2021), às 9 horas, de forma 
presencial, foi realizada, na sede do TRT 6ª Região, a 1ª reunião da Comissão de 
Ética e Combate ao Assédio Moral do TRT6 – exercício 2021, a qual foi instituída pela 
PORTARIA TRT - GP nº. 90/2021. Participaram da reunião os (as) senhores (as) 
membros titulares da comissão: ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL 
(Presidente); ANGELITA MICHELLE RANGEL; e RODRIGO LEAL CHAVES.  

Foi objeto da pauta: grupo de e-mail e proad destinados à Comissão de Ética e 
Combate ao Assédio Moral do TRT6; discussão acerca das ações em andamento; e 
elaboração de plano de trabalho para o ano 2021. 

Iniciados os trabalhos, a presidente da comissão, ANNA BEATRIZ CARNEIRO 
FURTADO CABRAL, informou aos demais membros que já providenciou a atualização 
do grupo de e-mail e proad destinados à Comissão de Ética e Combate ao Assédio 
Moral do TRT6, com base na PORTARIA TRT - GP nº. 90/2021. 

Prosseguindo, a comissão conversou sobre as ações em andamento, sendo informado 
por ANGELITA MICHELLE RANGEL, membro titular desde a comissão anterior, que 
está em curso ação desenvolvida pela Comissão de Ética e Combate ao Assédio 
Moral, em conjunto com a Ouvidoria, o Grupo Interinstitucional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (Getrin6), a Seção de Saúde Mental e o Núcleo de Saúde, 
contando, ainda, com o apoio da Escola Judicial, na qual será abordado o tema 
“Prevenção e Combate ao Assédio Moral”, consistente em divulgações de matérias 
nos canais institucionais e de cards, vídeos e podcasts nas redes sociais do TRT-PE, 
para conscientizar a sociedade sobre o tema. Foi dito, ainda, que, no dia 21.05.2021, 
às 15h, está programada uma mesa redonda on-line, com especialistas que irão 
debater o tema. 

A comissão deliberou, ainda, sobre a elaboração de “plano de trabalho específico 
anual”, nos termos do art. 9, I, da Resolução Administrativa nº 164/2016, tendo sido 
estabelecido que ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL ficará responsável 
por redigir a minuta do mesmo, constando como ações a serem realizadas no corrente 
ano: conclusão da divulgação dos  podcasts sobre “Assédio Moral”; divulgação do 
“Código de Ética e Assédio Moral”, através de cards a serem publicados na intranet e 
enviados por e-mail funcional aos servidores deste Regional; promoção de campanha 
institucional para divulgação de bons exemplos funcionais a ser denominada de 
“Contaminando pelo bem”; realização de reuniões periódicas pela comissão; e análise 
anual das queixas recebidas pela comissão no ano de 2021, a fim de que sejam 
extraídos dados e indicadores. 

Ficou estabelecido, por fim, que a próxima reunião da comissão será realizada no mês 
de junho, em data a combinar. 

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 10h30mim e eu, 
ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL, presidente da comissão, lavrei a 
ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 
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ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL 

Assessora da Desembargadora Maria Clara Saboya 

 

ANGELITA MICHELLE RANGEL 

Chefe da Seção de Saúde Mental 

 

RODRIGO LEAL CHAVES 

Assistente Operacional DG – Área de Pessoal 
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